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LOCATIE: STADSPARKBUURT (OS.~ RP)
HUURPRIJS: t~ 745
GROOTTE: 113 M'

HOE ZOU U UW INRICHTING OMSCHRIJVEN EN HOE
BELANGRIJK IS DEZE VOOR U?

Ik vind mijn inrichting een allegaartje. Er zijn veel tweedehandsspullen bij, die afkomstig zijn uit kringloopwinkels.
Ik vind het zonde van het geld om alles nieuw te kopen. Als
je eenmaal een huis hebt, moet je er goed op letten dat je dit
houdt door voldoende geld voor de huur te reserveren. Als je
je huis duur inricht, daardoor de huur niet kunt betalen en
dan je huis kwijtraakt, heb je niets aan al die dure meubelen.
Ik vind het soort meubelen niet zo belangrijk. Ik ben tevreden met dit allegaartje. Ik heb geen behoefte om spullen bij
te kopen of te vervangen. Ik kijk vaak naar het plafond en
dan denk ik: het is eigenlijk wel een wonder dat ik een dak
boven mijn hoofd heb; er zijn genoeg mensen die deze luxe
niet hebben. Mijn favoriete meubel is de zwarte bedbank
in de huiskamer. Die heb ik jaren geleden in Duitsland gekocht. Hij is van echt leer en dat vind ik mooi. Je kunt erop
zitten en er een bed van maken.
WAT VINDT U VAN DE BUURT WAAR U WOONT EN
HOE 15 HET CONTACT MET DE BUREN?

Ik vind deze buurt heel fijn en ik wil er graag blijven wonen.
Het is een vredige buurt. Er wonen veel moslims. Die
groeten mij altijd vriendelijk met "As-Salamu Alaikum". Dat

betekent: vrede zij met u. Ik word niet gepest vanwege mijn
handicap. Met de buren heb ik een goed contact. Op vrijdagavond ga ik vaak naar buurtactiviteiten voor ouders met
kinderen en andere volwassenen in brede school De Kikker,
hier vlakbij. Dan word ik opgehaald en later weer teruggebracht door Marokkaanse jongens uit de buurt. Zij zijn heel
zorgzaam. Dat vind ik ook een wonder: dat ik daar respectvolle mensen ontmoet, die mij met respect behandelen.
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